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Провеждане на експерименти при директно изгаряне на биогаз 
 

Г. Атанасов 
 
      Резюме: Статията представя конкретен енергиен проект за утилизация на 
отпаден биогаз от пречиствателна станция на индустриална инсталация. Някои 
иновативни аспекти от процеса на проектиране и изграждане на системата за 
утилизация на биогаза бяха описани в статия, представена на научната 
конференция в гр. Сливен през м. юни 2014 г.    
      Ключови думи: Система за утилизация, биогаз, директно изгаряне, водогреен    
котел, горелка, водород. 
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G. Atanasov 
 

Resume: The article presents a concrete energy project for utilization of waste biogas, 
generated at the waste water treatment plant of industrial facility. Some innovative aspects of 
the processes of technical design and construction of the biogas utilization system have 
been presented at the scientific conference in Sliven, Bulgaria, June 2014. 
 
      Въведение: В последните няколко години в РБългария бяха реализирани редица 
проекти за  утилизация на отпаден биогаз, генериран при третиране на отпадни води в 
градски пречиствателни станции.  Статията представя енергиен проект за утилизация на 
отпаден биогаз от индустрилен обект - фабрика за производство на алкохол, с биологично и 
химическо съдържания на отпадните води, качествено различни от тези в пречиствателните 
станции на ВиК дружествата. 
       Цели се оползотворяване на биогаза, отделян при биообработката на отпадните води в 
пречиствателната станция на производствената фирма. Предлага се, вместо да се 
изхвърля, биогазът да се изгаря и отделената при това топлина да се използва за 
поддържане на оптимален температурен режим в анаеробния реактор (ферментационния 
резервоар). Предвижда се и възможност, част от биогаза да се отделя за отопление на 
битова сграда. 
       От гледна точка на конфиденциалност, за представения индустриален обект е прието 
наименованието ДУНАВСКИ БИОГАЗ ООД. 
      Съществуваща ситуация: Пречиствателната система на фабриката включва буферен 
резервоар за приемане на механично пречистените отпадни води, след него следва 
анаеробен реактор за биологична ферментация, в който става генериране на биогаз 
(ферментационен газ). Преди реализиране на проекта, генерираният биогаз бива изгарян с 
факелна горелка като топлината се изпуска в атмосферата. За резервен вариант е 
предвидено директно изхвърляне на газа в атмосферата без допълнителна обработка. В 
буферния резервоар с работен обем 600 м3 постъпват средно около 40 м3/ч отпадни води с 
температура около 20 оС. В анаеробния реактор с работен обем 1200 м3 се  генерира 
биогаз около 65 нм3/ч. 
       В годишен диапазон, в зависимост от производствените условия, съдържанието на 
метан в биогаза е 75-95 %, на сяроводород 0,8-1% и на водород около 1%. При тези 
параметри енергийната стойност на биогаза е около 7,5 kWh/нм3 или при изгарянето му 
може да се очаква топлинна мощност от около 490 kW. 
        Формулиране на проблема: Наличният биогаз, генериран в анаеробния реактор, със 
сравнително високо съдържания на метан, в конкретния случай бива подложен на 
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обработка (вкл. пречистване от аерозоли, отделяне на влагата, складиране, компресиране, 
пречистване от сероводород, др.), качествено различна от разпространените и 
стандартизирани обработки, използвани в световен мащаб. Използваната схема за 
обработка на биогаза е значително опростена, с намалени инвестиционни и оперативни 
разходи по сравнение с традиционно използваните схеми за обработка на биогаз. За повече 
подробности, моля, вж статията на автора, представена на научната конференция в гр. 
Сливен през м. юни 2014 г. [1]. С тази схема за обработка на биогаза, обаче, не се постига 
високото качество на обработка, предлагано при използване на традиционните, до голяма 
степен стандартизирани схеми за пречистване, като в конкретния разглеждан случай 
калоричността на биогаза е сравнително ниска Това налага и създаване на условия, по-
различни от традиционните, при директното изгаряне на биогаза във водогрейни котли. 
       От друга страна, в световен мащаб съществува тенденция, наблюдавана в развитите 
държави в последните 5-10 години, за обработване на отпаден биогаз с цел получаване на 
водород за различни приложения [2], [3], [12]. В редица случаи, генерираният водород се 
подава в съоръжения, паралелно с подаването на биогаз, за интензифициране на горивния 
процес. Тези съоръжения са когенераторни мотори, или др. двигатели с вътрешно горене 
[4], [5], [6], [7].. Оскъдна, обаче, е информацията за директно изгаряне на биогаз във 
водогрейни котли или други системи с отворено горене [8] при паралелно дозиране на 
водород с цел интензифициране на горивния процес. 
       Рализирана схема за утилизация на биогаза: Основното технологично оборудване 
е монтирано в обособено отделно ново помещение – котелно, което е съобразено със 
съответните изисквания за отстояния от съседни сгради, реализирани са съответните 
блокировки по газ и вентилация. В съществуващия работен корпус се монтира само новата 
циркулационната помпа за отпадни води, а до новото помещение се разполага открито на 
атмосфера вентилаторът за биогаз. Чрез 2 бр. водогрейни котли за изгаряне на биогаз - 
основен и пиков - през затворен циркулационен контур се подгрява антифриз, който служи 
за топлоносител. Циркулационният контур включва газовите котли, циркулационна помпа, 
разширителен съд, съд за допълване на системата, кожухотръбни топлообменници и 
съответната арматура. Кожухотръбните топлообменници са противотокови, двуходови по 
тръбно и междутръбно пространство. Антифризът се движи в междутръбното пространство 
като работната температура на този контур е в границите 60-70 оС, работното налягане е в 
границите 2-3 bar, а дебитът е около 40 м3/ч. В тръбното пространство на 
топлообменниците се подгряват отпадните води от буферния резервоар 600 м3 през друг 
циркулационен контур. За целта се отвежда отпадна вода от общия смукателен колектор на  
съществуващите помпи.  С циркулационна помпа водата се подава през топлообменниците 
към съществуващия щуцер на буферния резервоар 600 м3. При кпд на котлите около 90%, 
действителната топлинна мощност е 440 kW. При дебит на отпадните води 40 м3/ч и 
температура 20 оС след подгряване водата може да достигне 29 оС в най-добрия случай 
(при отчитане на топл.загуби и в зависимост от сезона може да бъде по-ниска с 1-2 оС). 
       Подгряването на отпадните води се извършва преди постъпването им в анаеробния 
реактор 1200 м3, като това представлява сравнително по-мек режим на работа. Работи един 
топлообменник, другият е в резерв, тъй като се очаква сравнително бързо да се забива с 
утайки. Резервният топлообменник се продухва с технологичен въздух (4 bar), редуват се 
без да се спира инсталацията. 
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Фиг. 1.   Принципна схема на утилизация на биoгазa чрез директно изгаряне 

 
     Биогазът, който се използва за гориво, се взема от съществуваща линия, свързваща 
биореактора с инсталацията за изгаряне на газа на атмосфера. На мястото на подвързване 
се монтира 3-пътен вентил, с който газът се насочва - в зависимост от необходимостта - 
ръчно или автоматично към съществуващата или нова инсталация. С вентилатор биогазът 
се нагнетява от налягане 10-30 mbar до 60-80 mbar, което е достатъчно за нормална работа 
на газовите котли. Пред вентилатора се подвързва механичен филтър (сепаратор), монтира 
се заедно с вентилатора извън котелното. 
     Предвиждат се 2 етапа за изграждане на инсталацията за топлинна утилизация на 
отпадния биогаз: 
I етап - с 2 бр. водогрейни котли; този етап е вече реализиран; 
II етап - с 2 бр. когенераторни мотори (за паралелно генериране на ел.енергия и гореща 
вода), при което 2-та водогрейни котела ще служат като резервни и пикови водогрейни 
апарати. 
     Провеждане на експерименти: Към горелките на 2-та водогрейни котела са фабрично 
интегрирани стабилизатори на газа, с цел контролиране скоростта и стабилността на 
пламъка.  
     Горивната инсталация е оразмерена при следните условия: 
- налягане на биогаза  10-30 mbar 
- максимален разход на биогазa  65 m3/h 
- максимална скорост на биогаза в тръбопроводите  5,44 m/s 
- димоотвеждането от котлите става с 2 самостоятелни комина и 2-та с височини по 7 м. 
    С тези проектни параметри се осигури стабилно функциониране на 2-та котела при 
провеждане на експериментите. Горивните камери и на 2-та котела функционираха в 
стабилен пламъчен режим. 
    Параметрите на биогаза при провеждане на експериментите: 

 съдържание на метан 78% 
 съдържание на сяроводород 0,9%  
 съдържание на водород ~ 1,0%. 

    Експериментите бяха проведени с единия от 2-та водогрейни котела, а именно с: 
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Водогреен котел модел NPR - Garioni Naval - 140 с параметри: 
 топлинна мощност 163 kW 
 воден обем 151 литра 
 оборудван с газова горелка модел IDEA - NG200, плавно модулираща в диапзона 42-

200 kW. 
     Водородът в газообразна форма беше подаван в горивната камера на котела от бутилка 
под налягане чрез специално конструиран за целта карбуратор, функциониращ на 
ежекторен принцип.  
       Газът водород беше дозиран в количества от 1 % до 15 % от обема на изгаряния биогаз 
като при всички фази на експеримента бяха запазени параметрите на биогаза, описани по-
горе. 
       Паралелно беше измервана ефективността - нетен коефицент на полезно действие 
(кпд) - на горивния процес чрез газ анализатор модел Тempest 100. 
Резюме на резултатите от проведените експерименти са представени в таблицата по-долу: 
 

Таблица 1 
Резултати от проведените експерименти 

№ 
експеримент 

% съдържание Н2 
1 % 3 % 5 % 10 % 12 % 15 % 

Кпд на горивен процес, % 
1 86,3 87,2 88,6 91,4 90,6 90,1 
2 86,5 87,7 88,6 91,3 90,8 90,0 
3 86,1 87,6 88,2 92,0 90,3 90,1 
4 86,1 87,4 88,6 91,9 90,2 90.4 
5 86,2 87,8 89,0 91,8 91,1 90,3 
6 86,2 88,0 88,7 90,9 90,7 90,0 

Средно 86,23 87,62 88,68 91,55 90,62 90,15 

 
 Графично резултатите от 6-те групи експерименти представляват следното: 
 

 
 

Фиг. 2   Графична презентация на експерименталните резултати 
     
 Изводи и препоръки: 
1. Получените резултати демонстрират, че добавянето на газ водород подобрява горивния 
процес.  
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2. Позитивният ефект от добавянето на газ водород е ясно изразен при 10 % съдържание на 
Н2 на база обема на биогаза. Позитивният ефект намалява при увеличаване на 
процентното съдържание на водорода. 
3. Предполага се, че при добавянето на водород над 10 % започва деформация на 
пламъчния профил и намаляване на позитивния ефект върху горивния процес [9], [10]. 
    Авторът на статията препоръчва провеждане на подобни експерименти с процентни 
добавки над 15 % на база обема на биогаза и изучаване на пламъчните профили в 
горивните камери на котлите за тези нови ситуации. 
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